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SCHAAKVERENIGING ZSC-SAENDE 

INFORMATIEBULLETIN 
(Senioren) 

 

 

 

 

 

Schaakvereniging ZSC-Saende is in 1924 opgericht. ZSC-Saende heeft als één van de weinige clubs in 

Nederland twee clubavonden met elk een eigen competitie. De club kent leden van vele uiteenlopende 

speelsterktes, zodat er voor elke schaker wekelijks een spannende partij te spelen is. De spelers op de 

maandagavond lopen in sterkte grofweg uiteen van beginnersniveau tot de hoogste klasse van de 

onderbond en de spelers op de vrijdagavond van beginnende schaker en jeugdspeler tot en met de 

landelijke competitie (KNSB-niveau). 

 

Clubavonden senioren: maandagavond van 20.00 – 23.30  

      vrijdagavond van 20.00 – 23.30  
 

Locatie: Biljart- en Denksportcentrum BOKO 

 Kraakstraat 42, Zaandam 

 Telefoon: 075-6312197 

 

Interne competities: 

 

Op de maandagavond is er competitie om het maandagkampioenschap. Hier is het speeltempo (per speler) 

36 zetten in anderhalf uur en daarna 15 minuten om het uit te spelen. Deze competitie duurt tussen de 30 

en 36 ronden. Op de vrijdagavond zijn er drie competities: 

1) Clubkampioenschap. Ook hier wordt gepeeld met 36 zetten in anderhalf uur en 15 minuten om uit te 

spelen. Deze competitie kent tussen de 26 en 30 ronden. 

2) Jacob Punt Bokaal en Rapid competitie. De Jacob Punt Bokaal is een competitie volgens het knock-

out systeem waarbij op één avond twee partijen van 30 minuten per persoon per partij worden 

gespeeld en bij een 1-1 uitslag maximaal drie snelschaak partijen de uitkomst beslissen. Leden die 

zijn uitgeschakeld (of niet meedoen met de knock-out wedstrijden) spelen twee rapid partijen tegen 

verschillende deelnemers voor de rapidcompetitie. 

3) Snelschaakkampioenschap. Per seizoen zijn er drie snelschaak toernooien (5 minuten per partij per 

persoon). Elk toernooi worden er 11 ronden gespeeld en kent zijn eigen winnaar. Daarnaast wordt het 

snelschaakkampioenschap beslist door van iedere speler de score van zijn/haar twee beste toernooien 

te tellen. Deze toernooien vinden plaats op de laatste vrijdagavond van het kalenderjaar, goede vrijdag 

en de laatste vrijdag van het seizoen. 

 

De betere Jeugdleden hebben (tot het seizoen waarin ze 17 jaar worden) het recht om met een verkort 

speeltempo van minimaal 45 minuten per partij per persoon aan de interne competities deel te nemen. 

 

Aanmelden voor deelname aan de wedstrijden uiterlijk om 19.45 uur in de speelzaal of van te voren 

telefonisch naar de speellocatie (tel. 075-6312197). 

 

In de maanden juli en augustus is er geen competitie. Wel is de speellocatie geopend en kan er naar 

hartelust geschaakt worden. Vaak worden er spontaan (snelschaak) toernooitjes en dergelijke 

georganiseerd. 
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Externe competities 

 

Naast de interne competitie biedt ZSC-Saende ook het spelen in een team aan. U speelt dan gedurende het 

jaar een aantal wedstrijden tegen andere clubs. ZSC-Saende heeft momenteel zes externe teams in de 

Noord-Hollandse en de landelijke competitie. Voor de Noord-Hollandse competitie geldt dat deze in 

principe op een doordeweeks avond wordt gespeeld. Alleen de hoogste klasse van deze competitie speelt 

net als alle landelijke competities op zaterdagmiddag. Om deel te kunnen nemen aan externe wedstrijden 

dienen spelers bij de KNSB te zijn aangemeld. 

 

Wat krijgt u verder? 
 

Verder organiseert ZSC-Saende elk jaar schaaktrainingen waar leden met korting aan deel kunnen nemen. 

Deze vinden op dinsdagavond plaats, meestal om de drie a vier weken en in verschillende groepen op 

basis van speelsterkte. 

Daarnaast ontvangt het clubblad, de Matiak, wordt u automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse 

Schaak Bond (KNSB) waarvan u het KNSB blad zult ontvangen. 

 

Contributie en lidmaatschap ZSC-Saende 
 

De contributie voor het kalenderjaar 2010 bedraagt 110,- euro, inclusief lidmaatschap KNSB, en voor 

dubbelleden 70 euro per jaar. De contributie wordt elk jaar automatisch verhoogt met het prijsindexcijfer 

van het CBS. U ontvangt voor de contributie een factuur van de penningmeester. 

 

Beëindiging van het lidmaatschap: uiterlijk één maand vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk 

afmelden bij de secretaris. 

 

Website 

ZSC-Saende heeft ook een homepage, www.zsc-saende.nl, waar u actuele informatie, programma, 

standen en uitslagen en meer over ZSC-Saende kunt vinden! 

 

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering wordt tenminste één maal per jaar door het bestuur bijeen geroepen. Deze 

jaarvergadering dient vóór 1 juli te worden gehouden; meestal vindt de algemene ledenvergadering plaats 

op een maandag rond eind maart, begin april. (De officiële opening van het seizoen vindt altijd op een 

vrijdag plaats, eind augustus, begin september.) 

 

Toernooien, simultaanwedstrijden en andere activiteiten. 

ZSC-Saende organiseert regelmatig schaaktoernooien, zowel voor senioren als jeugdschakers (meestal 

voor leden maar ook wel voor niet-leden), zoals simultaanwedstrijden, klokseances, massaschaakkampen 

en andere schaakactiviteiten (Kroegloperstoernooi). 

 

Bestuur ZSC-Saende: 

Edwin Woudt (voorzitter) tel. 06-23367949, woudt.edwin@gmail.com 

Joris Moes (secretaris) tel. 06-14707077, joris_moes@live.nl 

Willem de Boer (penningmeester) tel. 06-33623356, rfaaa94fx@kpnmail.nl 

Evert Blees (leider interne) tel. 075-7725463, e.blees@chello.nl 

Huib Middelhoven (leider externe) tel. 06-55880376, huib@hotmail.com  

Rebecca Rosegg (jeugdleider) tel. 075-6145427, zsc-saende@hotmail.com 

 
HEEFT U VRAGEN, OP- OF AANMERKINGEN OVER ONZE SCHAAKCLUB? NEEM GERUST CONTACT OP MET 

EEN VAN ONZE BESTUURSLEDEN OF KOM GEZELLIG LANGS! 
 


